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PSIHOLOGIA MEDIULUI 

CURSUL 9 

DESIGNUL MEDIILOR DE EXPOZIȚIE  
 

 

1. CE ESTE UN MUZEU? 

 

 Termenul muzeu poate evoca imagini foarte diverse. Pentru unii, trezeşte 

amintirea muzeului de istorie naturală, pentru alţii amintirea edificiului impunător din 

centru oraşului unde pot fi admirate tablouri ale unor pictori cunoscuţi. Pentru psihologia 

environmentală, muzeul, ca centru expoziţional, are ca principală misiune educaţia. 

Muzeele de artă, muzeele de istorie, muzeele etnografice, centrele de ştiinţă, acvariile, 

grădinile botanice, grădinile zoologice – toate acestea au în comun faptul că includ 

expoziţii cu scop educaţional.   

 

 

2. EDUCAȚIE FORMALĂ ȘI EDUCAȚIE INFORMALĂ 

 

 Muzeele sunt instituţii de învăţare informală. Ca instituţii de educaţie, muzeele au 

anumite trăsături în comun cu instituţiile de învăţare formală – şcolile. De exemplu, şi 

şcolile şi muzeele formulează obiective de învăţare, ambele se folosesc de materiale-text 

pentru a-şi trimite mesajele către utilizatori, ambele fac apel la mijloace media 

(computere, video-proiectoare, etc.), ambele structurează  în manieră cât mai 

comprehensibilă volumul de cunoştinţe ce trebuie transmis. 

 Totuşi, cele două tipuri de instituţii se deosebesc în anumite privinţe:  

a. Stimulii educaţionali. În educaţia formală, stimulii instrucţionali sunt în cea 

mai mare parte verbali, în vreme ce în educaţia informală ei sunt preponderent 
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vizuali sau multisenzoriali. Educaţia formală pune accentul pe expunerea 

îndelungată la materialul educativ, în vreme ce educaţia informală se 

caracterizează printr-o scurtă expunere la fiecare stimul, în timp ce vizitatorul 

se mişcă prin spaţiul expoziţional.  

b. Mediul fizic. În clasă se încearcă minimizarea stimulilor ce ar putea distrage 

atenţia (pereţi simpli, sunete reduse) pentru a facilita concentrarea atenţiei 

elevilor asupra profesorului şi a materialelor expuse şi comentate de el. În 

educaţia informală, spaţiul educaţional e invadat de stimuli aflaţi în 

competiţie, mulţi dintre ei împiedicându-l pe vizitator să se concentreze 

asupra unui singur mesaj educaţional.  

c. Comportamente manifeste. Ritmul educaţiei formale îl impune profesorul, iar 

reacţiile elevului sunt prescrise (a lua notiţe, a da un test). În educaţia 

informală, comportamentul e mai puţin prescris, mai puţin aflat sub influenţa 

factorilor externi. Vizitatorul face alegeri: să merg în sala aceasta sau în 

cealaltă? să citesc eticheta aceasta sau nu? 

d. Contactele sociale. În educaţia formală, interacţiunile între participanţi sunt 

controlate de profesor. În educaţia informală, contactele sociale sunt adesea 

cea mai importantă parte a experienţei de învăţare. 

e. Consecinţele învăţării. În educaţia formală există recompense şi pedepse (note 

bune şi rele) pentru performanţa academică. În educaţia informală 

consecinţele sunt minime. Nimeni n-a fost vreodată sancţionat pentru că n-a 

citit o etichetă a unui exponat într-un muzeu.  

 

 

3. DOMENIUL STUDIILOR ASUPRA VIZITATORULUI 

 

În ultimele decenii s-a constituit o disciplină numită studii asupra vizitatorului, 

care  şi-a propus să exploreze perspectiva vizitatorului asupra chestiunilor de design 

environmental în muzee. Cei ce sunt activi în acest domeniu au background-uri 

academice foarte diferite şi numai foarte puţini se declară psihologi environmentalişti. 

Unii sunt pedagogi, alţii muzeografi sau istorici etc. Nici în Statele unite nu există un 



 3 

masterat pe acest domeniu. Oricum, toţi sunt dedicaţi aplicării cercetărilor de psihologie 

şi ştiinţele educaţiei la problemele environmentale din spaţiul expoziţional.  

Cercetările şi evaluarea în muzee au vizat în general trei tipuri de public: 

vizitatorii de timp liber (grupuri familiale sau grupuri de prieteni), grupurile şcolare şi 

non-vizitatorii. 

Vizitatorii de timp liber (grupuri familiale sau grupuri de prieteni) formează 

categoria cea mai numeroasă. Vizitele lor la muzee sunt de obicei neprogramate şi 

neanunţate. Ei constituie grupuri foarte heterogene, adesea intergeneraţionale.  

Grupurile şcolare sunt de obicei ghidate de profesori sau învăţători şi se 

focalizează pe conţinuturi specifice, de cele mai multe ori aflate în legătură cu planul de 

învăţământ şi conţinuturile educaţiei formale. În general, grupurile şcolare deţin material 

educaţional suplimentar în raport cu cel furnizat de muzeu.  

Nonvizitatorii sunt studiaţi pentru a înţelege de ce unii oameni nu merg niciodată 

la muzeu. Se încearcă, în astfel de demersuri, stabilirea unor valori specifice în ceea ce 

priveşte timpul liber diferite între vizitatori şi nonvizitatori.  

 

 

4. METODE ÎN STUDIILE ASUPRA VIZITATORILOR 

 

Studii de urmărire – această metodă este utilizată pentru a studia o întreagă 

expoziţie, putându-se stabili cum se mişcă indivizii prin expoziţie, care sunt punctele 

fierbinţi şi mai puţin fierbinţi etc. Un vizitator (sau mai mulţi) e selectat şi observat prin 

toată expoziţia, notându-se unde se opreşte, pentru cât timp şi ce face atunci când se 

opreşte. Metoda permite comparaţii între elementele expoziţiei. Ea apreciază pattrenurile 

de circulaţie şi furnizează o imagine de ansamblu asupra felului în care vizitatorii îşi 

distribuie atenţia într-o expoziţie.  

Studii la momente stabilite (time sampling) – se înregistrează comportamentul 

vizitatorilor în anumite momente în fiecare zonă specifică a expoziţiei. Toate spaţiile din 

expoziţie formează obiectul atenţiei cercetătorilor, ca şi în studiile de urmărire, dar în 

cazul acesta cercetătorii se focalizează pe activitatea tuturor vizitatorilor şi nu a unuia 

singur.   
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Observaţii focalizate – când un singur exponat (sau un număr restrâns) interesează 

cercetătorii, atunci observaţia focalizată poate oferi un mijloc eficient de a colecta date. 

Dacă, de exemplu, s-a identificat o problemă la un exponat, atunci se poate aprecia 

impactul acestui exponat asupra vizitatorilor.   

Înregistrarea automată – deşi rar utilizate în cercetările de psihologie 

environmentală în muzee, aparatele de înregistrare automată sunt eficiente. Bechtel 

(1967), de exemplu, a folosit aparate numite hodometre plasate în anumite puncte sub 

podeaua galeriilor unui muzeu de artă. Sensibile la presiune, dispozitivele psihologului 

american înregistrau numărul vizitatorilor, ritmul mişcărilor lor şi pattern-urile de 

mişcare.    

 Chestionarele – sunt folosite pentru a măsura atitudinile vizitatorilor, amintirile 

lor, capacitatea lor de a aplica ceea ce au învăţat în spaţiul expoziţional. De exemplu, se 

poate construi un chestionar pentru a măsura gradul de satisfacţie de pe urma vizitării 

muzeului, sau reacţiile faţă de un anumit exponat sau cunoştinţele pe care oamenii le au 

înainte de a vizita muzeul. De asemenea, cu ajutorul unui chestionar putem identifica 

eventualele probleme de orientare în spaţiul muzeal.  

 

 

5. ISTORIA STUDIILOR ASUPRA VIZITATORULUI 

 

 Primele studii sistematice asupra muzeelor au fost realizate în anii 1930 de 

Edward Robinson şi de Arthur Melton, ambii profesori la Yale. Şi Robinson şi Melton 

erau interesaţi de felul în care designul fizic al mediului expoziţional influenţează 

comportamentul vizitatorilor. Ei au studiat prima dată factorii care influenţează atenţia 

vizitatorilor şi pattern-urile de circulaţie prin sălile unei expoziţii.  

 În anii 60 se vor relua studiile, dar de data aceasta mai ales din perspectiva 

ştiinţelor educaţiei: Harris Shettel şi Chan Screven vor examina învăţarea cognitivă şi 

afectivă ce rezultă din contemplarea exponatelor.  

 După 1970, unele muzee iniţiază programe de evaluare folosind personalul 

propriu. Evaluarea vizitatorilor devine, aşadar, un proces intern. British Museum of 

Natural History din Londra este primul muzeu preocupat în mod sistematic de evaluarea 
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experienţei vizitatorilor. Tot în anii 70, Lawrence Hall of Science de la Berkeley a 

implementat un program de evaluare a eficienţei expoziţiilor. După 1980, la Smithsonian 

Institution, Robert Wolf a aplicat metode calitative pentru a construi o abordare holistică 

asupra experienţei vizitatorului.  

 În anii 90 numărul studiilor a crescut considerabil. Şi perspectivele de abordare a 

problemelor din spaţiul expoziţional s-au înmulţit: cognitivă developmentală (piagetiană), 

comportamentală, etnologică, perspectiva information processing (după psihologul 

cognitivist Donald Norman). De asemenea, a crescut numărul publicaţiilor studiilor 

asupra vizitatorului: Visitor Studies Today, Journal of Museum Education, Visitor 

Behavior, Visitor Studies: Theory, Research and Practice. Environment and Behavior, 

una dintre cele două reviste importante de psihologia mediului, a dedicat un număr 

tematic muzeelor şi unul grădinilor zoologice.           

 

 

6. TIPURI DE STUDII ASUPRA VIZITATORULUI 

 

Cercetările asupra audienţei – aceste cercetări se preocupă de motivele pentru care 

oamenii vizitează muzeele, de motivele pentru care nu le vizitează, de impresiile 

vizitatorilor, de felul în care valorile de timp liber se asociază cu pattern-urile de vizitare 

şi cu satisfacţia. Domeniul acesta este subordonat marketingului şi publicităţii.  

Evaluarea programelor – majoritatea demersurilor din domeniul studiilor asupra 

vizitatorului se focalizează pe evaluarea expoziţiilor. Această evaluare poate fi 

implementată în oricare dintre cele trei stadii ale dezvoltării unei expoziţii. Inputul 

vizitatorilor în stadiul de planificare se numeşte evaluare frontală; în stadiul de instalare  

expoziţiei se numeşte evaluare formativă, iar în stadiul în care expoziţia deja 

funcţionează se numeşte evaluare sumativă. 

Orientare şi circulaţie – Orientarea conceptuală se referă la informaţiile care dau 

vizitatorilor posibilitatea să-şi organizeze în avans vizita la muzeu (de pildă, informaţiile 

despre viaţa unui pictor sau despre semnificaţia unei picturi). Orientarea în spaţiu sau 

găsirea drumului în muzeu către o anume sală tematică (de exemplu, sala cu picturi de 

Theodor Pallady) sau către un anume exponat trebuie să fie facilitată de informaţiile puse 
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la dispoziţie de muzeu. Circulaţia se referă la pattern-urile de mişcare prin spaţiul 

muzeului.  

 

  

 O modalitate de a descrie designul environmental din punctul de vedere al 

vizitatorului este aceea de a ne focaliza pe principalele tipuri de spaţiu ce sunt de găsit 

într-un muzeu: intrarea şi holul, expoziţia, spaţiile cu servicii pentru vizitatori (magazine 

cu suveniruri, restaurante, toalete). Foarte importantă este, desigur, şi macroarhitectura 

muzeului. 

 

 

7. INTRAREA ȘI HOLUL 

 

 Designul intrării şi al holului e foarte important, mai ales pentru cei ce vin rar la 

muzeu sau pentru cei ce vin prima dată. E importantă aşezarea şi dimensiunea uşilor, a 

ferestrelor, a ghişeelor de bilete, a scaunelor şi canapelelor, a biroului de informaţii etc. 

 În hol trebuie să existe informaţie conceptuală (cunoştinţe despre ce trebuie văzut 

şi despre cum să-ţi proiectezi vizita) şi informaţie de orientare (cum să găseşti galeriile de 

expoziţie, toaletele, magazinul de suveniruri, garderoba, cafeteria). Pe baza informaţiei 

din hol (taxa de intrare, informaţiile despre expoziţii), vizitatorii iau uneori decizia să 

plătească şi să intre sau să plece fără a intra.   

 Informaţia conceptuală – informaţiile despre ce trebuie văzut pot fi oferite într-un 

ghid, pot fi oferite printr-un sistem de semne şi indicatoare sau de către personalul 

muzeului. Totuşi, s-a constat că rareori vizitatorii solicită personalului astfel de 

informaţii, fiind mai înclinaţi să ceară informaţii despre conţinut (despre un anume 

exponat, de exemplu). Se pot utiliza, incluse în ghid sau afişate, hărţi indicând ce este 

important de văzut şi unde se află principalele exponate. Studiile arată că un ghid simplu 

şi un sistem de semnalizare bine proiectat fac să se diminueze semnificativ numărul de 

întrebări adresate de vizitatori personalului muzeului. Dacă e posibil, e indicat ca 

vizitatorii să aibă din hol acces vizual la intrarea în galerii, toalete, magazinul de 

suveniruri etc.  
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 Informaţia de orientare – este, de asemenea, crucială la începutul vizitei. Hărţile 

incluse în ghiduri, hărţile de tip „sunteţi aici” şi personalul muzeului pot diminua 

considerabil confuzia vizitatorilor. Există cercetări care dovedesc faptul că un ghid al 

vizitatorului, simplu, uşor de citit şi de folosit creşte numărul orelor petrecute de 

vizitatori în muzeu şi, în egală măsură, amplifică satisfacţia vizitatorilor. Indicii 

redundanţi (aceeaşi informaţie oferită şi de personalul muzeului şi de ghid şi de 

indicatoare) nu deranjează, dimpotrivă, dau vizitatorilor un sentiment de securitate. 

Hărţile trebuie să fie cât mai simple dar să ofere informaţia necesară. Indicatoarele de 

orientare trebuie plasate în punctele în care vizitatorul poate face o alegere. În sfârşit, 

menţionăm că vizitatorii preferă hărţi sau ghiduri simple, pe care le pot purta în mână în 

faţa altor maniere de a obţine informaţie.   

 

 

8. EXPOZIȚIILE 

 

În 1935, după o serie de studii, Melton scria: „Cea mai importată recomandare pe 

care o pot face este aceea că ar trebui să existe o ramură a cercetării muzeale care să se 

ocupe numai cu problemele psihologice ale arhitecturii muzeelor”. Ceea ce înţelegea 

Melton prin arhitectura muzeului se numeşte astăzi „design-ul expoziţiei”. În 2000, 

Bitgood sugera că am putea folosi trei principii ale atenţiei pentru a organiza tot ce ştim 

despre reacţiile vizitatorilor la expoziţii: 

 1, Atenţia la expoziţie e selectivă, vizitatorii se concentrează asupra unui singur 

lucru la un moment dat. Ceea ce le atrage atenţia este determinat de distinctivitatea sau 

salienţa elementului sau obiectului. De asemenea, atenţia se focalizează pe un obiect dacă 

obiectul se găseşte cât mai aproape de traseul vizitatorului.  

 2. Vizitatorii trebuie să fie motivaţi pentru a-şi concentra atenţia pe un exponat. 

Motivaţia este în funcţie de excitaţia cognitiv-emoţională (nivelul de interes), de volumul 

perceput de muncă investită şi de numărul şi intensitatea distractorilor.  

 3. Resursele de atenţie alocate unei expoziţii sunt limitate şi ele se epuizează din 

cauza efortului fizic şi mintal. Rata epuizării şi a înnoirii depinde de efortul total, de 
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volumul total al excitaţiei cognitiv-emoţionale şi de timpul pe care vizitatorul îl are la 

dispoziţie.  

 

 

9. SELECTIVITATEA ATENȚIEI 

 

 Atenţia este selectivă în sensul că unele lucruri ne captează atenţia şi altele nu şi 

în sensul că, în general, putem fi atenţi doar la un lucru la un moment dat. Dacă vizitatorii 

se pot concentra asupra unui singur lucru într-un anumit moment, care va fi acela? 

Captarea atenţiei vizitatorului este primul pas în procesul de transmitere a mesajului 

educaţional. Vizitatorii trebuie să fie întâi de toate atenţi la o etichetă (bunăoară) pentru a 

exista o şansă cât de redusă de receptare a unui mesaj educaţional.  

 Doi factori importanţi în captarea atenţiei sunt salienţa sau distinctivitatea 

exponatului (cu cât e mai salient exponatul, cu atât atenţia vizitatorilor se va focaliza pe 

el) şi pattern-urile de trafic din spaţiul muzeal (obiectele aflate în calea vizitatorilor au 

şanse să fie luate în seamă, iar acele aflate în afara traseelor obişnuite ale vizitatorilor a 

şanse foarte reduse să primească atenţie.  

 

 Salienţa stimulului (distinctivitatea) 

Câţiva factori influenţează atenţia vizitatorilor în ceea ce priveşte detectarea 

elementelor într-o expoziţie:  

a. Izolarea. Încă Melton a arătat că un obiect izolat de altele primeşte atenţia 

nedivizată a vizitatorilor. Cu cât sunt mai mulţi stimulii ce înconjoară un 

element, cu atât mai puţin probabil că el se va bucura de atenţie.  

b. Mărimea. Obiectele mari primesc mai multă atenţie decât cele mici. 

c. Contrastul cu background-ul. Obiectele care se amestecă cu fundalul pot fi 

ignorate pentru că necesită efort pentru a fi detectate. 

d. Lumina. Felul în care un obiect primeşte lumină artificială sau naturală este 

esenţial pentru perceperea lui. Adesea, în galeriile de pictură exponatele 

valoroase sunt luminate suplimentar. 
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e. Înălţimea la care e plasat exponatul. Un obiect aşezat la nivelul priviri 

vizitatorilor se va bucura de atenţia lor. Dimpotrivă, un obiect plasat la 

înălţimea de do metri are şanse să treacă neobservat pentru că oamenii privesc 

rareori în sus.  

 

Circulaţia în muzeu 

Multe exponate sunt ignorate din cauza pattern-urilor de circulaţie în muzeu. Dacă 

vizitatorii nu trec pe lângă un obiect, acesta nu se va bucura de atenţie. Rareori trec 

vizitatorii pe lângă toate obiectele din expoziţie. Ca atare, este esenţial să înţelegem 

factorii care influenţează mişcarea vizitatorilor în muzeu. 

a. atracţia unui obiect salient. Un exponat important va modifica traficul 

în muzeu, făcând vizitatorii să se deplaseze spre el de îndată ce intră în 

expoziţie. Vizitatorii au tendinţa de a ignora un obiect mai puţin salient 

pentru a se apropia de unul foarte atractiv şi pregnant.  

b. Atracţia unei uşi deschise. Melton a remarcat tendinţa vizitatorilor de a 

intra într-o galerie, de a merge pe lângă peretele din partea dreaptă şi de 

a ieşi pe prima uşă deschisă. Melton a constatat că în cazul în care uşa e 

închisă, obligând astfel vizitatorii să iasă din sală pe uşa pe care au 

intrat, vizitatorii circulă complet prin galerie, acordând atenţie mai 

multor obiecte.  

c. Aşezarea obiectelor în galerie. Dispunerea spaţială a exponatelor 

determină felul în care oamenii se mişcă prin expoziţie. Multe puncte 

de interes, dispuse fără nici o logică în sală creează un trafic haotic al 

vizitatorilor. Dacă există un traseu clar sau o ordine în care trebuie 

văzute exponatele atunci fiecare obiect se va bucura de mai multă 

atenţie.  

d. Inerţia. Vizitatorii tind să continue să  se deplaseze de-a lungul unei 

linii drepte dacă nu intervine ceva (de exemplu, un obiect foarte 

atractiv sau faimos). Melton considera că vizitatorii au tendinţa de a 

alege distanţa cea mai scurtă între intrare şi ieşire când se deplasează 

printr-o galerie.  
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e. Tendinţa de a se întoarce la dreapta – în lipsa altor forţe, vizitatorii au 

tendinţa de a se întoarce spre dreapta când intră într-un spaţiu de 

expoziţie.  

 

 

10. MOTIVAREA FOCALIZĂRII ATENȚIEI  

 

Al doilea principiu al atenţiei în expoziţii este acela că atenţia focalizată necesită 

motivaţie. A motiva vizitatorii să se focalizeze pe etichete şi obiecte este cea mai 

provocatoare sarcină în design-ul unei expoziţii. Există trei factori implicaţi în motivarea 

vizitatorilor de a-şi centra atenţia pe exponate: diminuarea eforului perceput de a obţine 

informaţie, creşterea excitaţiei cognitiv-emoţionale (a provoca interesul asupra 

subiectului dacă vizitatorul nu-l are) şi a diminua factorii care pot distrage atenţia. 

Minimizarea efortului perceput - în termenii proceselor atenţiei, efortul mental 

poate realiza două lucruri: scade motivaţia de concentrare şi epuizează resursele atenţiei. 

Vom aborda aici primul efect, diminuarea motivaţiei de concentrare. Reducând efortul 

mental vor fi disponibile mai multe resurse cognitive pentru ca vizitatorul să-şi 

concentreze atenţia asupra exponatelor şi, în mod firesc, acest lucru va duce la creşterea 

motivaţiei de a vizita expoziţia. Întrucât cea mai mare parte a efortului pe care vizitatorul 

îl depune este mental şi corespunde efortului de a da sens etichetelor explicative, 

psihologii s-au ocupat mai ales cu design-ul etichetelor.   

Numărul cuvintelor din frază – Bitgood şi Patterson (1993) au demonstrat că a 

fragmenta în trei propoziţii scurte o frază lungă îi determină pe vizitatori să citească 

întreaga etichetă şi să rămână mai mult în faţa obiectului expus. 

Proximitatea etichetei în raport cu obiectul – cel mai redus efort în citirea 

etichetei apare atunci când vizitatorul se poate uita la obiect şi citi eticheta în acelaşi 

timp. Prin urmare, plasare etichetei în faţa obiectului este mai eficientă decât plasarea ei 

lateral în raport cu exponatul. 

De exemplu, în muzeele de ştiinţe naturale, în acvarii şi în grădinile zoologice se 

consideră că etichetele trebuie puse departe de exponate – argumentul este că prezenţa 
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textului compromite experienţa de imersiune a subiectului. Bitgood (2000) a arătat însă 

că aceasta este o greşeală.  

Uşurinţa procesării cognitive – e mai probabil ca vizitatorii să citească dacă 

informaţia este aranjată într-o manieră care diminuează efortul. De exemplu, informaţia 

trebuie pusă într-o listă de itemi cu bullets. 

Contrastul dintre litere şi fundal – nu numai că acest contrast atrage atenţia, dar 

el facilitează lectura.  

Suprasarcina senzorială – cu cât numărul etichetelor explicative este mai mare 

într-un spaţiu anume (de pildă, într-o sală), cu atât e mai probabil ca oricare dintre 

etichete ă primească puţină atenţie din partea vizitatorilor. Abundenţa de text în orice 

formă (prea mult text pe o etichetă sau prea multe etichete) va fi percepută ca o 

suprasarcină.  

 

 

11. CREȘTEREA EXCITAȚIEI COGNITIV-EMOȚIONALE 

 

Una dintre sarcinile pe care şi le propune o expoziţie este aceea de a provoca 

interesul şi de a stimula gândirea vizitatorilor. Odată stimulaţi, vizitatorii devin mai 

„mindful” şi sunt mai înclinaţi să citească etichetele explicative şi să se gândească la 

conţinutul expoziţiei. Prin urmare, a creşte activarea cognitiv-emoţională determină 

focalizarea mentală pe obiectele de interpretat. În plus, stârnirea interesului poate fi şi o 

modalitate de împrospătare a resurselor atenţiei.  

A pune întrebări – Rand (1990) a demonstrat că etichetele nu trebuie numai să 

expună fapte, dar să şi întrebe. De exemplu: Grigorescu a trăit la Paris? Cuza a folosit 

lampa electrică? Etichetele care conţin întrebări sunt mai citite decât cele care nu conţin. 

Evident, prin întrebări ele trebuie să semnaleze chestiuni care să suscite interesul 

vizitatorului.  

A confrunta şi a corecta concepţiile greşite -  dacă în decursul pregătirii expoziţiei 

studiul preliminar a detectat concepţii greşite ale potenţialilor vizitatori, atunci 

menţionarea şi corectarea lor în cadrul etichetelor explicative poate fi foarte utilă. E 

foarte important să se ofere răspunsul corect odată ce interesul vizitatorului a fost trezit.  
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Stilul de redactare a etichetei explicative – să facă apel la analogii, să folosească 

un ton conversaţional, familiar (Vedeţi bărbatul cu barbă din partea stângă a tabloului? E 

de fapt un autoportret al pictorului), să se adreseze cititorului-vizitator direct.  

Identificarea chestiunilor interesante pentru public – aplicarea unui chestionar în 

stadiul de planificare a expoziţiei poate identifica informaţia interesantă pentru vizitatori. 

Aceasta nu corespunde întotdeauna cu ceea ce crede personalul muzeului. 

Transpunerea – dacă vizitatorul generează imagini legate de ceea ce vede, atunci 

imersiunea lui se va realiza. Bitgood (1990) consideră că vizitatorii trebuie încurajaţi să 

se proiecteze în situaţiile evocate de expoziţie.  

Pliante – Robinson, în 1928, a înlocuit etichetele explicative fixe cu pliante 

înmânate vizitatorilor şi a constatat că aceştia rămâneau mai mult în muzeu şi acordau 

mai multă atenţie fiecărui exponat.  

Interacţiunea socială – experienţele interpretative sunt sociale în esenţa lor. 

Design-ul expoziţiei trebuie să stimuleze vizitatorii să-şi împărtăşească informaţiile şi 

ideile. Adesea, părinţii citesc etichetele pentru copiii lor. Uneori un adult citeşte eticheta 

pentru ceilalţi din grup. Etichetele pot încuraja interacţiunile dacă sunt incitante – de 

pildă, dacă prezintă amănunte surprinzătoare din biografia unui pictor etc.  

 

 

12. REDUCEREA FACTORILOR DISTRACTORI 

 

Distragerile senzoriale ca, de exemplu, sunetele din afara ariei interpretative pot 

îndepărta atenţia vizitatorilor de la textele etichetelor. În grădina zoologică din San 

Francisco, Bitgood şi colegii lui au observat că de fiecare dată când trecea trenuleţul 

grădinii dând semnal vizitatorii se opreau din cititul etichetelor. Odată întrerupţi, ei nu 

reluau lectura etichetei, ci mergeau la alt exponat.  

Sunetele – sunetele de orice tip pot distrage vizitatorii din cititul etichetelor. 

Competiţia dintre elementele expoziţiei – în mod frecvent, două elemente ale 

aceleiaşi expoziţii intră în competiţie pentru atenţia vizitatorilor. Un obiect poate fi mai 

interesant decât o etichetă, o etichetă decât altă etichetă etc.     
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Noutatea mediului – în anii 80, Falk a arătat că noutatea mediului din muzeu 

distrage elevii din activitatea interpretativă programată de profesori. Evident, această 

distragere nu apare numai în grupurile şcolare. În general, vizitatorii pot fi preocupaţi de 

ce pot să vadă în următoarea secvenţă a vizitei, de localizarea toaletei sau a 

restaurantului. O bună orientare (cu ghiduri şi indicatoare) va reduce aceste distrageri.  

 

 

13. CAPACITATEA LIMITATĂ A ATENȚIEI 

 

Potrivit celui de-al treilea principiu al atenţiei pe care l-am enunţat, resursele de 

atenţie au o capacitate limitată în sensul că ele se epuizează odată efortul fizic şi mental. 

Rezervele de atenţie se refac în timp şi, într-o anumită măsură, odată cu excitaţia 

cognitiv-emoţională (cu trezirea interesului). Există trei factori importanţi legaţi de acest 

principiu al atenţiei: mărimea rezervei, rata epuizării şi rata înnoirii.  

Probele empirice pentru efectul de epuizare sunt oferite de multe studii, unele 

clasice, asupra „oboselii de muzeu”. Încă în 1928, Robinson a comparat descreşterea 

atenţiei în timpul vizitelor la patru muzee diferite ca mărime şi profil. El a constatat 

scăderi similare în concentrarea atenţiei (măsurate prin timpul mediu pe secvenţe alocat 

fiecărui exponat) la toate cele patru muzee. Acelaşi autor a efectuat şi un studiu de 

laborator relevant, cerând subiecţilor să privească 100 de picturi dintr-un album de artă 

atât timp cât vor ei. Robinson a împărţit cele 100 de tablouri în zeci sau decade şi a 

observat o descreştere sistematică de la prima decadă la ultima. După un anumit număr 

de picturi contemplate intervenea epuizarea atenţiei subiecţilor.  

Melton  (1935) amenajat aceeaşi galerie cu un număr variabil de tablouri (6, 12, 

18, 24, 30 sau 36) şi a notat şi el descreşterea timpului alocat de către subiecţi fiecărei 

picturi indiferent de numărul tablourilor din sală.  

Falk (1985) a măsurat nu numai atenţia acordată exponatelor dar şi atenţia 

concentrată asupra sălii de expoziţie în general, asupra celorlalţi vizitatori şi asupra eului 

propriu. El a ajuns la concluzia că atenţia vizitatorilor e foarte greu focalizată pe exponate 

după 30-45 de minute. Falk a remarcat că la început vizitatorii se opresc în faţa fiecărui 

exponat şi citesc eticheta corespunzătoare dar treptat se mişcă mai repede de la un 
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exponat la altul, pot traversa sala în loc să meargă până la capăt pe o latură a ei, se opresc 

ocazional şi sunt extrem de selectivi.           

Serrell (1998) a examinat vizitele la 110 muzee. În studiul său raportează că 

vizitatorii petrec mai puţin de 20 de minute în 82% dintre cele 110 expoziţii. Multe dintre 

aceste muzee erau mari, dar mărimea muzeului nu pare să conteze prea mult. Serrell a 

calculat că vizitatorii au văzut aproximativ 34% din totalul exponatelor din cele 110 

muzee. Desigur, aceste rezultate pot fi interpretate ca dovedind capacitatea limitată a 

atenţiei vizitatorilor. 

Mărimea rezervei. Capacitatea totală a atenţiei depinde de energia fizică 

disponibilă a individului, starea lui de sănătate, atitudinile lui etc. Desigur, capacitatea 

atenţiei diferă de la individ la individ şi, în cazul aceluiaşi individ, de la o situaţie la alta.   

Rata epuizării. Cât de repede se epuizează atenţia depinde de intensitatea efortului 

mental, numărul şi puterea factorilor distractori, abundenţa informaţiei, activarea 

cognitiv-emoţională, oboseala fizică, presiunea timpului şi de ritmul deplasării în 

expoziţie (perioadele de odihnă permit refacerea atenţiei). Câţiva factori de design pot 

încetini scăderea atenţiei. De exemplu, expoziţiile ar trebui să fie mai degrabă heterogene 

decât omogene, cu obiectele similare la rând. Exponatele asemănătoare dispuse unul după 

altul obosesc atenţia. Variind exponatele în termeni de conţinut şi aparenţă se menţine 

interesul vizitatorului.   

Rata înnoirii sau rata de refacere – se referă la timpul necesar pentru a avea din 

nou o atenţie concentrată  după ce a fost epuizată. A face o pauză pentru o gustare, de 

exemplu, va ajuta la refacerea atenţiei. A amplifica activarea cognitiv-emoţională (a 

stimula interesul) conduce, de asemenea, la refacerea rezervei de atenţie. De pildă, a intra 

într-o altă galerie a muzeului, ce tratează o altă temă poate determina creşterea atenţiei pe 

cale să se epuizeze.  

Robinson (1928) a arătat că pentru a încetini epuizarea atenţiei se poate utiliza un 

pliant-ghid. În comparaţie cu subiecţii ce erau nevoiţi să citească etichete explicative, 

subiecţii dotaţi cu pliantul au petrecut mai mult timp în muzeu (în medie, 28min vs 

17min) şi au văzut mai multe tablouri (46vs 30). Cercetătorul american a sugerat că 

ghidul, spre deosebire de etichete, contribuie la încetinirea descreşterii atenţiei.  
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14. IMPLICAȚII 

 

Putem trage câteva concluzii din discuţiile anterioare. 

Redistribuirea atenţiei    

Orice schimbare în spaţiul interpretativ al muzeului generează o schimbare în 

pattern-ul atenţiei vizitatorilor. Această redistribuire este o combinaţie între selectivitatea 

moment de moment, focalizarea motivată şi epuizarea rezervelor de atenţie. Într-un 

mediu interpretativ cu densitate mare de stimuli este foarte probabil ca volumul total al 

atenţiei să se epuizeze înainte ca toate elementele să fi primit un nivel adecvat de atenţie. 

De asemenea, într-un astfel de mediu, numai elementele cu cea mai mare distinctivitate 

vor primi atenţie din cauza principiului selectivităţii.  

Faptul că atenţia este limitată impune ca design-erii să planifice experienţele 

interpretative astfel încât vizitatorii să-şi distribuie atenţia pentru a se focaliza pe 

mesajele şi obiectele importante.  

Un studiu asupra redistribuirii atenţiei au realizat Bitgood şi Patterson (1993). Ei 

au observat comportamentele vizitatorilor într-un galerie cu mumii egiptene. Orice 

schimbare în galerie a condus la redistribuirea atenţiei faţă de toate obiectele din galerie. 

De exemplu, când s-au mai adăugat etichete explicative, procentajul opririlor în dreptul 

etichetelor a crescut dar timpul total de citire a scăzut. Mai mult, dacă procentajul celor 

ce citesc etichetele a crescut ca urmare a adăugării de etichete, timpul total mediu 

petrecut în galerie de cititorii de etichete a scăzut. Totuşi, când s-a instalat un obiect un 

obiect tridimensional (un bust din bronz al unei mumii), timpul total mediu petrecut de 

vizitatori în galerie a crescut.  

Rolul complementar al etichetelor interpretative 

 Limitele structurale ale atenţiei împiedică vizitatorii să acorde atenţie simultan 

obiectului şi etichetei. Dacă li se dă posibilitatea să aleagă, vizitatorii preferă să privească 

obiectele şi mai puţin să citească etichetele. Întrucât vizitatorii se orientează spre 

experienţe vizuale tridimensionale, interpretarea lor începe întotdeauna în cadrul acestor 

experienţe. Ei îşi încep rareori experienţa vizuală citind un text. În toate studiile, 

panourile grafice bidimensionale neasociate cu obiecte tridimensionale au primit foarte 
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puţină atenţie. Citirea etichetelor nu poate intra în competiţie cu experienţa vizuală. Din 

toate aceste consideraţii rezultă că etichetele sunt eficiente când completează obiectul. 

Ele îşi îndeplinesc funcţia de completare indicând caracteristicile importante ale 

obiectului sau explicând fenomenul în cauză.  

Comunicarea mesajelor educaţionale 

Atenţia focalizată este necesară dar nu suficientă pentru ca mesajul educaţional să 

fie transmis. Odată ce vizitatorii se opresc în dreptul etichetei şi sunt motivaţi să citească, 

trebuie să ne asigurăm că mesajul interpretativ e comunicat. Factorul critic este 

dificultatea comprehensiunii. Orice face comprehensiunea dificilă va face de asemenea să 

crească efortul mental, va epuiza resursele de atenţie şi, în consecinţă, va reduce şansele 

de a transmite mesajul educaţional. Multe dintre variabilele asociate cu etichetele 

interpretative influenţează atât motivaţia cât şi comunicarea. Un text dificil de înţeles 

blochează motivaţia vizitatorului de a citi.  

Vizitatorii pot recepţiona mesajele educaţionale dacă etichetele sunt proiectate să 

reducă efortul mental, să crească nivelul de interes şi să ajute vizitatorii să-şi focalizeze 

atenţia pe informaţia uşor de înţeles.  

 

 

15. MACROARHITECTURA 

 

Muzeele clasice de artă, de exemplu, prin stilul lor arhitectural, transmit anumite 

semnale vizitatorilor. Ele sunt, în general, impunătoare, construite ca nişte temple, cu 

multe coloane, cu scări de intrare grandioase, cu uşi uriaşe, cu holuri extrem de înalte etc. 

Toate aceste elemente de arhitectură creează sentimente de respect şi veneraţie, dar 

totodată inhibă vizitatorii, ceea ce, fireşte, nu poate fi de natură să stimuleze învăţarea.    

 

      

 

              

    


